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Een pak mensen en instellingen doen hun best om 

de vaak harde gevolgen draaglijk te maken voor  

anderen: ook justitie voerde de intussen bekende 

maatregelen in om haar levensbelangrijke maar  

toch al zo fragiele werking te kunnen behouden.

De veralgemeende toepassing van de schriftelijke 

procedure, het gebruik van de videoconferentie, 

allerlei ingewikkelde KB’s die termijnen verlengen.

Een en ander verliep niet vlekkeloos: late en ondui-

delijke communicatie, opnieuw invoeren van de 

costuymen bij de lokale rechtbanken, ...

Waakzaamheid is geboden, nu snel ingevoerde regels 

en verplichtingen op de wankele grens tussen nood-

zaak en ongrondwettigheid balanceren, en het is bij 

uitstek de advocaat die er mee voor moet zorgen dat 

die grens bewaakt blijft.

Het septembernummer dat nu voor u ligt geeft u 

een blik op de nieuwe verkozenen in de raad en onze 

vertegenwoordigers bij de OVB.

Deel 2 van de bijzonder interessante en amusante 

historische terugblik door Joost Van Damme en Tine 

Bricout zal u wellicht aangenaam verrassen.

Na een paar jaar afwezigheid nemen we ook de 

draad terug op met de rubriek Advocaten Plus,  

want er is meer dan pleiten alleen. David Serrus,  

verzamelaar van Michelingidsen bijt de spits af.

Tot slot, en het stemt mij altijd droevig, ook een in 

memoriam: onze confrater en prostafhouder  

Cauwe schreef  een mooi eerbetoon aan “confrère” 

en radioliefhebber Steven Baert die op 31 juli is 

overleden.
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Inhoudstafel
Bij het ter perse gaan van dit artikel is de tweede golf van besmettingen 

met sars-covid 19 een feit en is de samenleving ingedeeld in bubbels. 

Langzaam maar zeker wordt ook duidelijk hoe groot 

de maatschappelijke en economische impact is van de pandemie. 

8 15

16

| door Griet Van Durme



54

Uw keuze voor de toga is evenwel niet 

vrijblijvend.

Ze komt met een grote verantwoordelijk-

heid.

Om die verantwoordelijkheid op te ne-

men, suggereer ik twee handige tools : 

trots en bescheidenheid.

Trots, ook omwille van Uw titel, maar 

vooral omwille van de wijze waarop U de 

titel invult.

Put uw trots uit Uw dossierkennis. Wees 

kritisch voor de stelling van Uw cliënt en 

onderzoek grondig waar de waarheid ligt.

Art. 444 Ger.W. : “De advocaten oefenen 

vrij hun ambt uit ter verdediging van het 

recht en van de waarheid”.

Put Uw trots ook uit het feit dat U de 

gelijke bent van de magistraat. Maar laat 

die mooie gedachte maar varen als U voor 

hen verschijnt zonder voldoende dossier-

kennis. Laat U niet verleiden tot noncha-

lance of laksheid, munt uit in de kennis 

van Uw dossier.

Koester naast Uw trots een zekere be-

scheidenheid.

Bescheiden moet men worden als men 

staat voor de taak van de advocaat : de 

principes van de rechtstaat, de rechten 

van verdediging, het eerlijke proces .. 

het zijn géén ijdele begrippen.  Het zijn 

evenwel waarden die verloren gaan als een 

advocaat, behoeder van zijn cliënt, niet 

langer bereikbaar is, niet langer functio-

neert en teert op vage beloftes.  Wat bete-

kent de rechtstaat nog voor Uw cliënt als 

zijn of haar advocaat niet antwoordt, geen 

advies geeft, argumenten of middelen laat 

liggen ? 

Felicitaties zijn aan de orde nu u de keuze maakt voor 

wat ik graag het mooiste beroep ter wereld noem.

U heeft hier hard voor gewerkt en ondanks de co-

vid-maatregelen hoop ik dat U zich verheugt op deze 

dag, op Uw eedaflegging en daaraan mooie herinnerin-

gen meedraagt.

Herinneringen aan hoe het ooit allemaal begon, met 

steeds vers in gedachten uw fris idealisme en de goesting 

om zaken ten goede te veranderen.

|  Marnix Moerman, waarnemend stafhouderSPEECH
opening gerechtelijk jaar 2020

Woord  
van de Stafhouder

U maakt als advocaat het verschil.

Bescheiden mag men worden als men 

staat voor de verantwoording die ten allen 

tijde verschuldigd is.  Vergis U niet.  De 

advocaat kan zich niet veroorloven géén 

verantwoording af te leggen.

Trek ten strijde : verantwoordelijk, trots 

en bescheiden.

Maar trek niet ten oorlog.

Met de woorden van gewezen stafhouder 

Markey :

“De wapens wijken voor de toga.

Woord en wederwoord, assertief en creatief, 

in respect voor Uw tegenstrevers en voor de 

magistratuur.

De advocatuur is een permanent leerproces. 

Op de deur van het kabinet van de stafhou-

der staat al jarenlang : “I am not perfect. 

You are not perfect. And that’s perfect.”

Waarde toekomstige advocaten,

Ik wens U van ganser harte een vruchtba-

re, betekenisvolle en mooie carrière toe. 

Onze balie verwelkomt U zeer graag.

Geachte Eerste Voorzitter en Meneer de Procureur-Generaal,

Geachte Magistraten, Griffier Hoofd van Dienst, Stafhouders,

Waarde toekomstige advocaten,

Op 2 september 2020 vond de eedaflegging van de nieuwe stagiairs plaats.
In tegenstelling tot de voorbije jaren en dankzij de u ondertussen welbekende virus maatregelen, 
waren familie en stagemeesters niet welkom.
Een vaderlijke speech voor de jonge garde mocht evenwel niet ontbreken.
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Bewegingen 

12.05.2020 23.06.2020
STAGEMEESTERS 
WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER   BESLISSING RAAD

Mr. DECRAENE Arne Gaat van Mr. Jeroen De Man naar Mr. David Vrijmoed Wijziging m.i.v. 25.05.2020 

OPNAME LIJST VAN DE STAGIAIRS
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. MALBRAIN Maximiliaan Mr. Magali Feys Opname m.i.v. 12.05.2020

Mr. NORRO Barbara Mr. Magali Feys Opname m.i.v. 12.05.2020

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VANDENHAESEVELDE Valérie Opname m.i.v. 12.05.2020

STAGEMEESTERS 
OPNAME LIJST STAGEMEESTERS
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. Leen DE VRIESE Opname  m.i.v. 09.06.2020

Mr. Franky DE MIL Opname  m.i.v. 09.06.2020

WIJZIGING STAGEMEESTER
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. Caitlin KING Mr. Ellen De Raedt Wijziging m.i.v. 23.05.2020 (datum einde schorsing stage)

Mr. Violette VANSCHEEUWIJCK Mr. Ellen De Raedt Wijziging m.i.v. 23.05.2020 (datum einde schorsing stage)

Mr. Céline ALGOED Gaat van Mr. Laurens Van Puyenbroeck  

 naar Mr. Nina Van Eeckhaut Wijziging m.i.v. 01.07.2020

Mr. Leonore DE BOCK Gaat van Mr. Frank Vande Rostyne Wijziging m.i.v. 09.06.2020 

 naar Mr. Franky De Mil

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
WEGLATING LIJST 
NAAM STAGEMEESTER  BESLISSING RAAD

Mr. TOP Jean-Christophe Mr. Patricia Cappuyns Weglating m.i.v. datum opname balie NOAB

Mr. BEECKMAN Margot Mr. Sabine Vanoverbeke Weglating m.i.v. 26.06.2020

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. KEETA Siriam Opname m.i.v. 18.05.2020

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VANDENHAESEVELDE Valérie Weglating m.i.v. datum opname balie Oudenaarde 

Mr. BRANCKAERT Stef Weglating m.i.v. 31.08.2020 om 24u

VERGADERING Raad van de Orde

Bewegingen 

6

LIJST VAN DE STAGIAIRS 
OPNAME LIJST 
NAAM STAGEMEESTER BESLISSING RAAD

Mr. VANDEN HEEDE Eline Mr. Michiel Deweirdt Opname m.i.v. 17.08.2020

WEGLATING LIJST 
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. BOTERDAELE Jan Weglating m.i.v. 25.06.2019 (gezien stage niet hervat wordt na de onderbreking 

 die werd toegestaan m.i.v. 25.06.2019)

Mr. DE MEESTER Gwenny Weglating m.i.v. datum opname balie Dendermonde

ONDERBREKING STAGE    
NAAM  STAGEMEESTER BESLISSING RAAD 

Mr. LAURIER Gaëlle Mr. Marnix Moerman m.i.v. 23.06.2020

TABLEAU 
OPNAME TABLEAU   
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. DE CLERCQ Laurent Opname m.i.v. 23.06.2020

Mr. DEVOLDERE Jonas Opname m.i.v. 01.07.2020

Mr. SPEECKAERT Hannes Opname m.i.v. 23.06.2020

WEGLATING TABLEAU  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. VERTE Els Weglating  m.i.v. 31.08.2020 om 24u

Mr. VAN SEVEREN Claudia Weglating  m.i.v. 30.06.2020 om 24u

Mr. D’HAENENS Henri Weglating  m.i.v. 30.06.2020 om 24u

Mr. VANDE MOORTEL Jan Weglating  m.i.v. 30.06.2020 om 24u

ERE-ADVOCATEN  
NAAM BESLISSING RAAD

Mr. D’HAENENS Henri Opname  m.i.v. 01.07.2020

09.06.2020

Geboortes
Alice, dochtertje van Elisah Vanhecke
Jules, zoontje van Kira Gouwy
Mauro, zoontje van Laurens Schutyser
Ayman, zoontje van Charlotte Bisschop
Aster, zoontje van  Laurens Defreyne
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De vergadering begon met een minuut 

stilte om gewezen Stafhouder van de 

Kortrijkse balie Christian DELEU te her-

denken, die op 17.03.2020 is overleden. 

Stafhouder DELEU was jarenlang voor-

zitter van de tuchtraad. Ook werd mede-

leven betuigd met onze Brugse confrater 

Dirk DE FAUW, die voor zijn kantoor 

neergestoken werd door één van zijn 

pupillen als bewindvoerder. Nogmaals 

werd herinnerd aan de inzet van de advo-

caten-bewindvoerders en aan de kwets-

baarheid van advocaten in de uitoefening 

van hun beroep.

Het nieuw stagereglement werd uitein-

delijk goedgekeurd, meerderheid tegen 

minderheid, en na een tussenkomst van 

uw dienaar dat het nu welletjes geweest 

was, dat hard aan het reglement was ge-

sleuteld door de commissie en de algeme-

ne vergadering, en dat alhoewel het zeker 

niet perfect was, fillibusteren nu niet meer 

aan de orde was. Ofwel keurde een meer-

derheid van de vergadering het reglement 

goed, ofwel was het terug naar af.

Het reglement werd goedgekeurd en het 

is mijn innige overtuiging, gedeeld door 

de meerderheid van de Gentse afgevaar-

digden, dat het reglement het kader biedt 

voor een betere vorming van de stagiair 

en het beteugelen van misbruiken. Na-

tuurlijk is het niet perfect, en iedereen 

had nog wel iets willen veranderen. Maar 

het reglement is er. De rechtsstaat heeft 

nood aan goedgevormde, onafhankelijke 

advocaten, en vorming is meer dan kennis 

vergaren. Dit is onze verantwoordelijk-

heid als advocaat. Daarom is de stage zo 

belangrijk.

Voor het nieuw stagereglement verwijs ik 

naar het privaat luik. Verdere informatie 

zal ongetwijfeld door de stagecommissie 

of de commissie stagiairs worden ver-

strekt.

De bestuurder financiën, Stafhouder 

Hans DE MEYER, gaf opnieuw een 

staaltje van zijn beheersing van de hem 

toevertrouwde taken, en legde een heldere 

jaarrekening voor. De gewezen Brugse 

Stafhouder Brigitte VANDERMEULEN, 

die zich steeds heeft ontpopt als de waak-

hond van de financies, maakte terechte 

aanmerkingen die te maken hebben met 

het te voeren beleid, maar dankte het 

bestuur voor de helderheid en de transpa-

rantie. De jaarrekening werd goedgekeurd 

met een grote meerderheid en er werd 

kwijting verleend aan de bestuurders.

En dan waren er uiteraard ook de verkie-

zingen en de noodzakelijke speeches…

Er waren waardevolle kandidaten voor 

het bestuur. Dat op één na alle uittreden-

de bestuurders een nieuwe termijn na-

streefden, zegt iets over het enthousiasme 

van het voorbije bestuur.

Maar kiezen is ook altijd een beetje ver-

liezen. Van de zeven verkozen bestuurders 

komen er drie uit de oude ploeg.

Gewezen Stafhouder Hans DE MEYER 

werd met een overweldigende meerder-

heid verkozen. Wij kennen zijn grote 

kwaliteiten, zijn natuurlijk gezag en lei-

derschapscapaciteiten. Gent is on board.

Bestuurders Eric SCHELLING en Stefan 

PIETERS blijven eveneens aan boord met 

de ambitie de opgestarte projecten verder 

te zetten. Zij kregen hierin de steun van 

de algemene vergadering.

Gewezen Stafhouder Kathleen VER-

CRAEYE van de NOAB is een welkome 

revenant in het bestuur en gewezen 

Stafhouder Jan MEERTS (Antwerpen) 

is reeds jaren een vaste waarde in de al-

gemene vergadering, steeds kritisch en 

vooruitstrevend en dus geen onbekende. 

Volkomen nieuwkomers en verkozen zijn 

confraters Bram VAN DROMME van de 

Balie West-Vlaanderen en Eric VALGAE-

REN van de NOAB. Confrater Bram VAN 

DROMME liet zich in West-Vlaanderen 

opmerken bij de fusiegesprekken en bij 

het opstarten van het uitstekend digitaal 

tijdschrift Henri, terwijl confrater VAL-

GAEREN een specialist is in IT-recht, en 

vanuit die ervaring hopelijk een vernieu-

wende kijk kan brengen op de tools van 

onze toekomst als advocaat. AI zal zijn 

plaats opeisen. Begrip van de algoritmes 

en deelname aan de beheersing ervan is 

ook een opdracht voor de advocatuur. Als 

wij de rechtsstaat willen blijven kunnen 

verdedigen, moeten wij onze missie dur-

ven zien in een futuristisch kader.  

Een belofte vol nieuwe bestuurders.

Dat we de niet-verkozen bestuurders uit 

de oude ploeg zullen missen is een feit, de 

vlotte pen van bestuurder Hugo LAMON, 

de inzet van bestuurder Gracy SAERENS, 

de kijk van bestuurder Alex TALLON. 

Bestuurder Chris VANDENBOGAERDE 

nam niet deel aan de verkiezingen.

Voorzitter Edward JANSSENS zette elk 

van hen terecht in de bloemetjes en wees 

op de respectieve kwaliteiten van de uit-

tredende bestuurders. 

Gewezen Stafhouder van de balie 

Kortrijk, Philippe DE JAEGERE, werd 

met grote meerderheid verkozen als verte-

genwoordiger van de OVB in de CCBE.

De grand finale was voor de verkozen 

voorzitter Peter CALLENS. Zijn lofbe-

tuigingen aan het adres van uittredend 

voorzitter Edward JANSSENS waren 

oprecht en terecht. De staande ovatie die 

uittredend voorzitter Edward JANSSENS 

te beurt viel, spreekt boekdelen.

Een nieuwe fase in het bestaan van de 

OVB is ingeleid.

Hoe zal het nieuw bestuur omgaan met 

de gevolgen van de coronacrisis ? Waar 

zullen de prioriteiten liggen ? 

Ambities en realiteitszin, verdergaand 

op de dynamiek die onder voorzitter 

JANSSENS werd opgestart. Voorzitter 

Peter Callens en zijn ploeg staan voor de 

uitdaging.

De Gentse balie zal hierbij niet afwezig 

blijven en ik roep de nieuwe afgevaardig-

den in de algemene vergadering op om 

alert, meewerkend en creatief te zijn, en 

niet aan de zijlijn te blijven staan. Er is 

nog veel werk aan de winkel …

Eindelijk zou over het nieuwe stageregle-

ment, waar zolang was aan gewerkt, als 

geheel kunnen worden gestemd. En als er 

tijd was kon ook nog het reglement der-

dengelden worden besproken.

Maar er was meer op de agenda dan 

reglementen bespreken, amenderen en 

goedkeuren.

De laatste algemene vergadering van het 

aftredende bestuur ging gepaard met 

verslaggeving over de werking van het 

bestuur, de werking van de commissies, 

de goedkeuring van de jaarrekening en de 

décharge aan de bestuurders.

En uiteraard waren er verkiezingen, met 

de daarbij horende vreugde en ontgoo-

chelingen, en last but not least de zwanen-

zang van voorzitter Edward JANSSENS en 

een lofwoord aan zijn adres en felicitaties 

aan het nieuw bestuur van de nieuwe 

voorzitter van het OVB, de Brusselse Staf-

houder Peter CALLENS, die meteen de 

toon zette: “De advocaat is een structurele 

stoorzender. Wij kijken kritisch naar hoe 

de rechtsstaat functioneert.”

Dit alles in één namiddag. Alstublieft.

Wie er alles over wil weten, leest best 

uitvoerig het verslag van de algemene 

vergadering op het privaat luik.

Een aantal headlines wil ik u niet ont-

houden.

Corona had een dipje, weet u nog, toen 

eind juni, begin juli bijeenkomsten plots 

weer mochten, zij het met de nodige 

voorzorgsmaatregelen.

Na 5 digitale algemene vergaderingen in 

april, mei en juni, waarbij de leden van de 

algemene vergadering herleid werden tot 

het scherm van een laptop, was het tijd 

om het virtuele in te ruilen voor een alge-

mene vergadering in vlees en bloed.

De provincieraadzaal in Leuven was geen 

optie: te dicht bij elkaar.

Antwerpen kleurde toen nog niet oranje, 

de prachtige vernieuwde Handelsbeurs 

werd de gedroomde locatie.

We zagen elkaar na maanden terug en de 

medewerkers van de OVB hadden alles in 

het werk gesteld om het veilig te houden. 

Handgel aan de ingang, koorts gemeten, 

maskers aan, stoelen ver van elkaar op 

veilige afstand. Ieder op zijn eiland. Een 

loopmicro op een lange staaf en ontsmet-

ting alom.

Het had iets irreëels, maar het belangrijk-

ste was: we waren weer samen en werden 

weer zichtbaar voor elkaar.

En met reden.

Er was werk aan de winkel.

De witwaspreventie moest nodig een 

boost krijgen, onze omgang met de me-

dia smeekte om een beter reglement, het 

budget van het college van toezicht moest 

goedgekeurd worden wilde men niet met 

een lege doos achterblijven.

ALGEMENE VERGADERINGEN

VERSLAG

OVB
| door Christian Cauwe 

“Beter iets dan niets”, moet het bestuur van de OVB gedacht hebben 

bij het plannen van de laatste algemene vergadering onder leiding van voorzitter Edward JANSSENS op 03.07.2020.



Van het ‘schweinekot’ terug naar het 
paleis – Het herstel van het paleis aan 

de Recollettenlei nadat de bezetter er is 

uitgetrokken en er een ravage heeft ach-

terlaten, vordert moeizaam. Niet zonder 

overdrijving wordt gemeld dat in januari 

19191 ‘slechts twee arbeiders’ aan de slag 

zijn om het gebouw terug gebruiksklaar 

te maken. Advocaten roepen op om snel 

werk te maken en alle diensten van Justi-

tie opnieuw bezit te laten nemen van het 

paleis aan het Koophandelsplein. 

Het gebouw waar de rechtbank van eerste 

aanleg aan de Nederpolder voorlopig 

huist, is er kennelijk niet veel beter aan 

toe, zoals blijkt uit de berichtgeving van 

19 januari 1919: “Si vous voulez vous rend-

re compte de l’urgente nécessité de la mesu-

re sollicitée, rendez-vous un samedi matin 

au local où juge actuellement le Tribunal 

de 1re instance, rue du Bas-Poldre à l’étage, 

dans lequel les juges allemands avaient 

refusés de continuer à rendre la justice, 

prétendant qu’ils ne sauraient se conten-

ter d’un pareil ‘Schweinekot’ (...)”. Het is 

winter. Noch de zittingszaal van de recht-

bank van koophandel2 (op dat ogenblik 

gehuisvest in de Koninklijke Academie 

aan de Koningstraat) noch de zittingszaal 

van de vrede- en politierechters raken 

verwarmd3. 

Valse vrederechters – Reeds bij brief van 

20 december 1918 had de procureur-ge-

neraal bij het hof te Gent aan de Stafhou-

der verzocht hem de beslissingen mee te 

willen delen die nog door de disciplinaire 

raad zouden worden genomen tegen 

advocaten die tijdens de Duitse bezetting 

‘ernstige fouten’ hadden begaan9. Dat was 

een stille wenk daar werk van de maken.

De Raad van de Orde schrapt de advo-

caten Gustave Vande Weghe en Richard 

Robelus, omdat zij tijdens de bezetting 

hebben gehengeld naar de ambten van 

magistraten en door de Duitsers werden 

benoemd tot vrederechter van respec-

tievelijk de kantons Oudenaarde en 

Nazareth. Ook zeven andere advocaten 

zouden later worden beoordeeld10, zo 

werd althans in de pers aangekondigd, 

voor onwaardig gedrag en landverraad11: 

Alphonse Van Roy (lid van de Raad van 

Vlaanderen - bij verstek ter dood veroor-

deeld), Robert Van Roy (broer van),  

Hector Planquaert (schepen en waarne-

mend burgemeester van Gent – bij verstek 

ter dood veroordeeld), Benoit Huybrechts 

(buitengewoon hoogleraar verneder-

landste universiteit Gent en schepen te 

Gent – bij verstek veroordeeld tot 20 

jaar), Alphonse Jonckx (hoogleraar verne-

derlandste universiteit Gent – bij verstek 

veroordeeld tot levenslange hechtenis), 

Johan Eggen (hoogleraar vernederlandste 

universiteit Gent en lid van de Raad van 

Vlaanderen) en Van Hecke. 

Richard Robelus, de hogervermelde 

in juni 1918 benoemde vrederechter 

van Nazareth werd bij beslissing d.d. 6 

januari 2019 geschrapt. In de zaak van 

de eveneens geschrapte Gustave Vande 

Weghe, de tijdens de bezetting benoemde 

vrederechter van het kanton Oudenaarde, 

bevestigde het hof van beroep de beslis-

sing tot schrapping, daarbij als volgt over-

wegende12: “Attendu qu’il était apparent 

que les Allemands, assistés par les individus 

qui s’étaient coalisés avec eux, cherchaient à 

mettre la main sur le pouvoir judiciaire, le 

seul qui restât encore debout (...). Attendu 

qu’en sollicitant, dans ces circonstances, 

des fonctions juridiciaires, en adressant sa 

requête au chef d’une administration hos-

tile à la patrie, et se partant, comme le dit 

la sentence, d’un titre usurpé en acceptant 

la charge de juge de paix à Audenarde du 

gouvernement de l’ennemi, Vande Weghe 

s’est fait l’instrument d’une politique abo-

minable qui visait la nation belge au cœur. 

(...) Vande Weghe à violé son serment (...). 

Attendue que c’est à juste titre que le conseil 

de discipline a décidé que le fait commis 

par Vande Weghe constitue une faute d’une 

gravité exceptionnelle le rendant indigne au 

tableau de l’ordre (…)”.

Het jaar 1919 stond goeddeels in het 

teken van militaire processen uit hoofde 

van landverraad en – opvallend veel – 

(assisen)zaken tegen op het platteland 

rondtrekkende bendes die bijzonder 

driest tewerk gingen. Het krijgsautitoraat 

Oost-Vlaanderen had de handen vol met 

de veelheid aan te behandelen dossiers, 

eens te meer nu dit uit slechts één enkele 

magistraat bestond daar waar een kader 

van 12 magistraten nodig zou zijn om alle 

dossiers te kunnen behandelen13.

Mrs. Théodor, Brunet en Goblet stellen 

voor enkel Belgen toe te laten tot de 

eedaflegging en de inschrijving op het 

tableau14, bovenal om Duitsers te kunnen 

weren. Strafpleiters verzoeken de recht-

banken en de Orde om de correctionele 

namiddagzittingen af te schaffen, nu er 

geen tijd meer rest voor dossierstudie en 

briefwisseling15.

Vlaamse korting en spraakverwarring – 

het Hof herleidt op 1 januari 1919 een in 

eerste aanleg aan een tabaksdief verleende 

gevangenisstraf van 1 maand tot de helft, 

maar er wordt niet onmiddellijk overeen-

stemming gevonden over hoeveel dagen 

dat precies betreft16: “Si c’était en français, 

finit par dire à mi-voix le président, ce 

serait quize jours, mais en flamand cela ne 

fait que ‘veertien dagen’ ”. De krant tekent 

op: “Et le prévenu voit sa peine diminuée 

de moitié, et bénéficie encore d’un jour 

supplémentaire. Si après cela, les inculpés 

qui sont ‘pour le profit’, ne demandent tous 

à être jugés en langue flamande !”.

In de zitting van 16 januari 1919 worden 

de slachtoffers (“des naturels d’Eecke – 

ou de ces parrages”) van een landelijke 

gelddiefstal ondervraagd, maar zij weten 

zich niet meer  op 3 à 4.000 Mark na te 

herinneren hoeveel geld precies werd 

ontvreemd. De ondervraging in het Ne-

derlands (ja, de rechtbank slooft zich uit) 

verloopt moeizaam: ‘Herrinert gij u niet ?’  

Neen, men begrijpt het niet. ‘Hebt gij het 

geheugen ervan verloren ?’. Andermaal 

lijken de slachtoffers niet te begrijpen. 

Tot iemand de voorzitter ter hulp schiet: 

‘rappeleert u niet meer ?’. De journalist te-

kent spottend op: “Ah ! Oui, ‘rappeleeren’ 

c’était le mot qu’il fallait, le sésame-ou-

vre-toi de leur intelligence borée. Ils se 

souvenaient enfin. Un peu de culture 

fançaise - du temps où ils allaient faire la 

moisson en France, avant la guerre – était 

demeuré dans leurs cerveaux obscurcis”. 

10 11

Rien n’a changé Het griep, onheils- en paleisnieuws 
uit de eerste helft van 1919 –  
en nog meer onwetenswaardigheden| door Joost Van Damme en Tine Bricout

10 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 7 janvier 1919’.
11 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 27 janvier 1919’.

9 D. GOEMINNE, Ontucht aan de Gentse Balie. Een historische wandeling door het archief van de Orde, Brussel, Larcier, 2018, 44 en 45.

1 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 19 janvier 1919’.
2 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 24 janvier 1919’.
3 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 26 janvier 1919 – du charbon s.v.p’.
4 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 21 février 1919 et 4 mars 1919’.
5 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 4 mars 1919’.
6 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 12 mars 1919’.
7 Cf. onze bijdrage in het vorige nummer van S&T.
8 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 1 janvier 1919’.

Het zou duren tot 4 maart 1919 eer de 

eerste zittingen van de rechtbank van 

eerste aanleg in het paleis aan het Koop-

handelsplein zouden worden hervat4, 

weliswaar in een zittingszaal waar water 

langs de luster naar beneden loopt5. De 

correctionele kamers houden op 12 maart 

1919 hun laatste zitting in de lokalen aan 

de Nederpolder6 en verhuizen navolgend 

naar het Koophandelsplein. 

Dura lex sed lex – Net zoals in 19187, 

worden nog steeds zware gevangenis-

straffen tot makkelijk drie jaar opgelegd 

voor de gebruiksdiefstal van een koe of 

een paard. De moeilijke omstandigheden 

tijdens de oorlog worden niet steeds naar 

waarde geschat. Zo bevestigt het hof van 

beroep een vonnis van de correctionele 

rechtbank waarbij een vertegenwoordiger 

van een boterfabrikant tot een geldboete 

van 300 frank was veroordeeld, omdat 

hij tijdens de oorlog het procédé omwille 

van de schaarste van toeleveringsmidde-

len had veranderd en 33% water i.p.v. de 

toegestane 18% had toegevoegd8. 

12 Gent 7 en 28 juni 1919, Pas. 1919, II, 148 en D. D. GOEMINNE, Ontucht aan de Gentse 
Balie. Een historische wandeling door het archief van de Orde, Brussel, Larcier, 2018, 46.

13 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 31 décembre 1918’.
14 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 10 février 1919’.
15 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 16 février 1919’.
16 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 1 janvier 1919’.



De krant van 11 maart 1919 bericht over 

een griepvaccin, ontwikkeld door het 

Instituut Pasteur en op grote schaal getest 

in de laboratoria te Besançon, waarvan 

wordt gehoopt “qu’il puisse mettre fin 

rapidement à l’épidemie qui ravage le 

monde”. 

Eind maart is het tijd voor tyfus. 

De krant van 21 maart 1919 bericht over 

de uitbraak van een ‘nieuwe’ onbekende 

epidemie in Wenen21. De krant van 27 

maart 1919 bericht over een uitbraak van 

tyfus in Kortrijk ten gevolge van gebrek-

kig onderhoud van de riolen en ten gevol-

ge van de staking van de ruimdiensten22. 

In één week tijd worden 37 bevestigde 

gevallen genoteerd. 

In Gent geen tyfus maar kennelijk wel 

bitterkoud, ook in het Justitiepaleis waar 

polaire temperaturen worden genoteerd, 

dermate dat stemmen opgaan om een 

centrale verwarming te overwegen23. De 

vooruitgang is niet te stoppen. 

Inmiddels werden in hospitaal De Bijloke 

de dagprijzen vastgelegd voor de enkele 

tyfusgevallen die zich daar aandienden24. 

Een met tyfus besmette familie uit het 

chique De Pinte kon genieten van het 

inwonerstarief van 4 frank per dag. Wie 

afkomstig was uit de ‘mindere’ gemeenten 

Gentbrugge, Ledeberg, Sint-Amandsberg, 

Drongen, Wondelgem en Mariakerke 

moest dan weer het maximumtarief zoals 

voor vreemdelingen, ten bedrage van 5 

frank per dag, betalen.

Slimmer dan een boer – De correctio-

nele zitting van 2 februari 1919 verloopt 

geanimeerd. De rechtbank ziet zich ge-

noodzaakt na een gloedvol betoog van 

de advocaat van de verdediding dat niet 

door de burgerlijke partij werd gesmaakt 

(“Maar, Mijnheer, hoe kan den advokaat 

van zoo verre weten, wat er gebeurd is, hij 

was hier niet bij en heeft toch niets ge-

zien”) de verdediging van de advocaat op 

te nemen17: “Zie de dâ ! Gij peist dat ’n en 

boer slim is, maar n’en advokaat dat is nog 

veel slimmer dan ’n en boer”. En zo hebben 

we het niet eens zelf gezegd. 

En dan is er (weer) de griep – Congo 

wordt midden februari 1919 dermate 

hard getroffen door de Spaanse griep dat 

er onvoldoende personeel is om de veer-

diensten op de Congostroom in bedrijf te 

houden. Ook in Parijs en Londen flakkert 

de Spaanse griep weer op18. Dat neemt 

niet weg dat in 1919 fondsen worden 

geworven en aandelen worden uitgeschre-

ven voor de aanleg van een tunnel onder 

het kanaal. 

In april 1919 wordt door de House of 

Commons een wet aangenomen die het 

voortaan ook voor vrouwen mogelijk 

maakt juridische functies op te nemen 

en hen dezelfde stemrechten toekent als 

mannen. 

Daar waar de oorlog 7,5 miljoen doden 

heeft gemaakt, overtreft de griep haar met 

11 miljoen doden19. Al lijken de cijfers 

weinig betrouwbaar en onderschat. In de 

‘Indies’ alleen al zouden 6 miljoen men-

sen zijn omgekomen ten gevolge van de 

griep20. 

In de lokale kranten van midden april 

1919 publiceert het gezondheidscom-

missariaat (evenwel onvolledige) officiële 

statistieken waaruit een maandelijkse 

sterfte van 85.000 Russen blijkt ten gevol-

ge van vlektyfus. Moskou spant de kroon 

met 10.000 doden elke maand. De Russen 

doen waar ze goed in zijn: het stadsbe-

stuur nationaliseert de fabricatie van 

doodskisten en bestelt bij coöperatieves 

kisten voor 700 roebel het stuk25.

De krant van 1 mei 1919 bericht over 

opvangplaatsen in sanatoria voor uit 

Duitsland  teruggekeerde politiek gevan-

gen en teruggekeerde militairen getroffen 

door tuberculose26. 

Ondertussen in Gent vraagt de Com-

missie van Burgerlijk Godshuizen (een 

voorloper van het huidige OCMW) op 31 

mei 2019 aan de directeur van hospitaal 

De Bijloke om bij de dienst bevoorrading 

van het leger enkele kisten à 25-30 flessen 

champagne Moët & Chandon te bestellen, 

nu dit geneesmiddel regelmatig wordt 

verstrekt aan Bijlokepatiënten27. 

En zo blijft de sfeer in Gent -te midden 

van een nieuwe pandemie- goed.
Gezien deze onzekere tijden is het niet eenvoudig om alle 

activiteiten vast te leggen. Indien mogelijk zullen er nog 

extra lunchcauserieën en eventueel ook webinars georga-

niseerd worden. Mochten er activiteiten uitgesteld moeten 

worden, zal de Vlaamse Conferentie u hier uiteraard tijdig 

van op de hoogte brengen. We hebben alleszins de ambitie 

om ook in het gerechtelijk jaar 2021-2022 een goedgevulde 

activiteiten- en studieagenda te presenteren.

Tot binnenkort!

Mr. Robbe Van de Wiele en Mr. Tijs Del-

tour werden verkozen voor een mandaat 

van vier jaar en Mr. Vincent Dekimpe, 

Mr. Steffi Blomme en Mr. Yannic Dewin 

werden herverkozen, eveneens voor een 

mandaat van vier jaar. Mr. Elke Simon 

zal dit jaar als stagistenvertegenwoor-

diger actief zijn binnen het bestuur van 

de Vlaamse Conferentie. Zij volgt Mr. 

Maxim Daniel op en zal de verbindings-

persoon zijn tussen de Commissie van 

Stagiairs en de Vlaamse Conferentie. 

Verkiezingen gaan jammer genoeg meest-

al ook gepaard met afscheid nemen. 

Mr. Stijn Vandamme en Mr. Charlotte 

Ponchaut genieten ondertussen van een 

welverdiend Conferentie-pensioen en 

worden nogmaals uitdrukkelijk bedankt 

voor al hun trouwe inzet en enthousiasme 

van de voorbije jaren.

Hoewel de COVID-19 crisis nog niet 

voorbij is, denkt de Vlaamse Conferentie 

al volop na over het nieuwe gerechtelijk 

jaar. Verschillende activiteiten staan al 

(voorlopig) genoteerd op de agenda en 

ook de agenda van de permanente vor-

ming geraakt stillaan goed gevuld. Hoe-

wel het nog niet zeker is op welke wijze 

evenementen kunnen doorgaan geven we 

alvast deze voorlopige agenda mee, alles 

uiteraard onder voorbehoud. Meer con-

crete data en informatie zal zo snel mo-

gelijk verspreid worden, maar we willen 

alvast een tipje van de sluier oplichten:
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18 Le Journal de Gand, 19 februari 1919.
19 Le Journal de Gand, 12 maart 1919.
20 Le Journal de Gand, 18 maart 1919.

17 Le Journal de Gand, ‘Echos du Palais du 2 février 1919 – de la supériorité du burreau’.

23 Le Journal de Gand, 26 maart 1919.

26 Le Journal de Gand, 1 mei 1919.

21 Le Journal de Gand, 21 maart 1919.

24  Archief Commissie van Burgerlijk Godshuizen van Gent, BG 12: Hospitaal De Bijloke, nr. 1485.

27 Archief Commissie van Burgerlijk Godshuizen van Gent, BG 12: Hospitaal De Bijloke, nr. 1558.

22 Le Journal de Gand, 27 maart 1919.

25 Le Journal de Gand, 18 april 1919.

De Vlaamse
Conferentie

| door Bernard De Meyer
Geachte confraters, 

We beginnen met goed nieuws: 

de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent mag dit jaar enkele nieuwe bestuursleden verwelkomen. 

8 september 2020
Studieavond (WEBINAR) - Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten  

(Mr. Floortje BUYSSENS)

24 September 2020 (onder voorbehoud)
Pleitwedstrijd

5 oktober 2020
Wijntasting in PAROLE

23 oktober 2020
Openingsweekend Vlaamse Conferentie

2 december 2020
QUIZ Vlaamse Conferentie (Gerechtsgebouw Gent)

21 januari 2021
Studieavond (eventueel WEBINAR) - Een overzicht van enkele knelpunten  

na 3 jaar hervormen in het ondernemingsrecht (Prof. Dieter Bruloot)

Februari 2021
Shortski

9 februari 2021
Stagistensouper 2021

23 februari 2021
LUNCHCAUSERIE – Fiscale topics (Mr. Johan Speecke)

18 maart 2021
Studieavond – Het nieuwe Goederenrecht (Prof. Joke Baeck)

20 april 2021
Studieavond – Hot topics in het familierecht (Prof. Gerd Verschelden)

Voorjaar 2021
Lights On Van Eyck

1 mei 2021
Conferentiecup

26 mei 2021
Studieavond – 19 Covidsporen nagelaten in het sociaal recht (Mr. Willy Van Eeckhout)

Mei 2021
(Initiatief)Padel (TC Merelbeke) met aansluitende apero

Mei 2021
Revue?

Eind mei 2021
Vlaams Pleitjuweel

25 juni 2021
Slotevent
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Enkele maanden na aanvang van de as-

sociatie komt hij glunderend het kantoor 

binnen en vraagt zijn vader: “weet je, dat 

dik dossier dat hier al 20 jaar aansleept? 

Wel, ik heb onze cliënten kunnen over-

tuigen om dat geschil aan bemiddeling te 

onderwerpen, en ik heb de advocaat van 

de tegenpartij zover gekregen dat hij ook 

zijn cliënte overtuigd heeft om in be-

middeling te stappen, en nu is deze zaak 

eindelijk opgelost met een bemiddeld 

akkoord.” De vader kijkt hem zuur aan en 

zegt: “je hebt net mijn pensioenplan naar 

de vaantjes geholpen”.

Dit grapje illustreert een te betreuren 

realiteit, namelijk dat nog steeds (te) 

veel advocaten alternatieve vormen van 

geschillenbeslechting (ADR) in het alge-

meen, en bemiddeling in het bijzonder 

veeleer aanzien als een bedreiging voor 

hun beroepsinkomsten, dan als een extra 

tool in een professionele toolkit. Verschil-

lende ministers van justitie hebben in het 

verleden aangekondigd -, en de huidige 

minister doet hetzelfde op vandaag, dat 

bemiddeling als vorm van geschillenop-

lossing verder sterk zal gepromoot wor-

den. De resultaten hiervan zijn nog niet 

spectaculair, maar zullen zich op termijn 

doorzetten.

Hoewel de advocatuur als eerste mede-

werker van het gerecht als het ware “van 

nature” het best geplaatst is om een actie-

ve rol in de bemiddeling te spelen, hebben 

wij ons echter door andere beroepsgroe-

pen en organisaties hierin laten voor-

bijsteken. De opleiding als bemiddelaar 

kan ik iedere advocaat aanbevelen, zelfs 

diegene die het niet als doel voor ogen 

hebben om nadien de rol van bemidde-

laar op te nemen. De training in berede-

neerd onderhandelen die een belangrijk 

deel van de opleiding uitmaakt, kan iede-

re advocaat in de dagelijkse praktijk ten 

goede komen. Vaak merken we ook dat 

het verschil tussen verzoenen, onderhan-

delen en bemiddelen niet altijd duidelijke 

gepercipieerd wordt, hoewel het duidelijk 

van elkaar verschillende zaken zijn. Om 

succes te hebben in wat men doet, is het 

niet onbelangrijk te onderscheiden wat 

men aan het doen is.

De belangstelling voor de opleiding tot 

collaboratieve advocaat zal hopelijk de 

belangstelling voor bemiddeling of medi-

atie mee aanwakkeren. In beide discipli-

nes staat de techniek van de beredeneerde 

onderhandeling immers centraal.

Laat er ons geen doekjes om winden: 

vandaag zijn er bijna geen advocaten-be-

middelaars die enkel en alleen van be-

middeling een leefbare praktijk kunnen 

opbouwen. Velen volgen nog steeds de 

verplichte bijscholingen zonder dat daar 

een evenredige economische return 

tegenover staat. Dit kan alleen op basis 

van de overtuiging dat zij hiermee hun 

vaardigheden verrijken (en nog niet hun 

portemonnee) maar dat dit op de langere 

termijn èn voor de advocaat èn voor de 

cliënt een gunstige ontwikkeling zal blij-

ken te zijn.

De vzw MEDVOCAT (www.medvocat.

be) biedt ondersteuning aan diegene die 

èn advocaat èn erkend bemiddelaar zijn. 

U kan steeds op deze website terecht voor 

verdere informatie. Intussen kan ik u 

warm aanbevelen de tool van de bemid-

deling aan uw professioneel instrumenta-

rium toe te voegen.

| door Dirk Van de Gehuchte

Bemiddeling

ON4SLB antwoordt niet meer.

Het is stil geworden rondom jou. We zul-

len jouw gulle lach moeten missen, jouw 

vrijgevige vriendelijkheid, het kraken van 

jouw radiozender. 

Je liep je eigen weg als advocaat, en in de 

materies die je dierbaar waren was je een 

meester. Brouwerijcontracten hadden 

voor jou geen geheimen. Telecommuni-

catie was jouw ding. Bouwrecht was een 

gedeelde passie. Onze gezamenlijke stu-

dienamiddag in het Huis van de Bouw liet 

hier en daar bij onze confraters sporen na.

Tien jaar hebben we samengewerkt in 

Sint-Denijs-Westrem. Jouw vader als onze 

gewaardeerde nestor, jij als jongste gezel.

Het waren tien mooie jaren, Annick en 

Linda, Tomas, Delphine en de anderen 

waardeerden je dierbare aanwezigheid. De 

bedrading van het netwerk kende voor 

jou geen geheimen, en de dag dat ruimte-

vaarder Frank De Winne in het ISS hoog 

boven het kantoor voorbij vloog en je ons 

allen naar buiten riep in de Kerkwegel 

om jouw rechtstreeks gesprek met Frank 

De Winne live te volgen, staat het in het 

geheugen van het kantoor gegrift.

Maar het was niet enkel humor en grap. 

Toen het ergens fout dreigde te gaan, 

stond SOS Steven paraat, ook al was het 

één uur in de nacht. Eeuwig bedankt 

daarvoor.

Waarde Confrère,

Ik sta hier ook als Prostafhouder van onze 

Gentse balie.

Je liet op jouw manier je stempel achter, 

steeds vriendelijk, steeds glimlachend, 

toegankelijk en altijd bereid om te helpen. 

Alle confrères die mij aanspraken, be-

droefd om jouw overlijden, zijn jouw lach 

indachtig.

Namens de Stafhouder en de raad, en na-

mens jouw confrères bied ik je kinderen 

die jouw toeverlaat waren, Eline, Anaïs en 

Matthias, je moeder in het bijzonder die 

opnieuw zo zwaar getroffen wordt, en al 

wie je dierbaar was, Marleen en Veerle de 

moeder van jouw kinderen, onze innige 

deelneming, machteloos tegenover de 

ziekte die je trof, en die je niet kon over-

winnen.

Ik veroorloof mij ook om namens de 

Vlaamse Conferentie en haar voorzitter 

die hier niet persoonlijk kan aanwezig 

zijn, mij tot jou te wenden en je te be-

danken voor het jubileumboek naar 

aanleiding van 125 jaar Vlaamse Confe-

rentie, dat dankzij jouw coördinatie en 

de archieven van jouw vader Stafhouder 

Geert Baert tot stand kwam. Je was een 

gewaardeerd bestuurder.

Bedankt voor alles wat je voor elk van ons 

hebt betekend.

Beste Steven, te vroeg haalde het ruimte-

schip jou op en verliet je ons. De radiogol-

ven treuren vandaag. En morgen, als het 

leven weer verder gaat, hoop ik ooit weer 

buiten aan de Kerkwegel te staan en ergens 

je bulderende lach te horen als het ruimte-

schip voorbijglijdt.

Tot ooit.

| door Christian CAUWE

MR. STEVEN BAERT
Beste confrater Steven Baert, 

of om het met jouw woorden te zeggen, geachte confrère Baert, 

Beste Steven,

In 
Memoriam

Een jong advocaat associeert zich, na het volbrengen van zijn stage, met zijn vader. 

Tijdens de stage heeft de jonge advocaat reeds kennis gemaakt met bemiddeling. 



Advocaten
Plus

In dit nummer schenken we aandacht 

aan ‘Le Guide Michelin’ en de hobby van 

confrater David Serrus.

Veel advocaten zijn vertrouwd met het 

begrip sterrenrestaurant. Wereldwijd 

wordt dan ook ieder jaar uitgekeken naar 

de publicatie van ‘nieuwe Michelin res-

taurantgids’. De meesten onder ons willen 

dan gewoon weten welke van hun favo-

riete restaurants bij de stijgers of dalers 

behoren. 

Minstens één van onze confraters kijkt 

met een andere belangstelling uit naar 

deze gebeurtenis. Confrater David Serrus 

verzamelt Michelingidsen en alles wat 

er rond hangt en mag zich duidelijk een 

‘kenner’ noemen.

DS:  120 jaar geleden in het jaar 1900, 

reden er in Frankrijk exact 2897 auto’s. 

Automobilisten, zijnde bestuurders van 

wagens zonder paarden, werden gezien als 

een publiek gevaar. Toen al weerklonk de 

eis om snelheidsbeperkingen in te voeren.

Het reizen met de wagen was in die da-

gen een groot avontuur gelet op de vele 

pannes en het beperkt aantal mekaniekers 

die naam waardig. Benzine (als die al 

voorradig was) kon men enkel in bidons 

verkrijgen, dit voornamelijk bij kruide-

niers. In heel Frankrijk waren er slechts 

56 bandenverkopers. Weinigen geloofden 

in de toekomst van de automobiel. De 

gebroeders Michelin vormden hierop 

een uitzondering. Zij geloofden wel in de 

toekomst van de auto (en hun banden) en 

trachtten de automobilist een hulp bij het 

reizen te verschaffen, dit in de vorm van 

een gids met praktische informatie.

Het eerste exemplaar van ‘hun gids’ werd 

uitgegeven in 1900 en had enkel betrek-

king op Frankrijk. Deze gids bevatte nog 

zeer weinig informatie. Voor wat Parijs 

betreft, werden bv geen hotels of restau-

rants vermeld, wel een lijst met auto-

constructeurs. Voor de regio Clermont 

Ferrand, de thuishaven van de gebroeders 

Michelin, werden 3 hotels, 4 garages en 3 

kruideniers opgenomen in hun gids. Het 

formaat van de eerste ‘Guide Michelin’ 

was ook veel kleiner dan de huidige.

De gidsen werden toen gratis toegezon-

den aan garages en bandenverkopers om 

uit te delen aan hun klanten en had als 

bedoeling: “Le présent ouvrage a le désir 

de donner tous les renseignements qui 

peuvent être utiles à un chauffeur, voya-

geant en France, pour approvisionner 

son automobile, pour le réparer, pour 

lui mettre de se loger et de se nourrir, 

de correspondre par post, télégraphe ou 

téléphone”.
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LE GuidE MiCHELin

De stad Gent wordt al heel vroeg ver-

noemd. Zo staan er in de gids van 

1932/1933 twee restaurants met een ster 

in Gent: “de la Poste et Flandria –Palace” 

op de “Place d’Armes” en “Taverne St. 

Jean” aan de “Marché aux Oiseaux”. Van 

de andere toen vermelde restaurants 

lijkt enkel de “Cour St. Georges” nog te 

bestaan.

Er bestaan heel wat interessante weetjes. 

Zo ontstond er in 2005 behoorlijk wat op-

hef omdat de Beneluxgids een restaurant 

vermeldde in Oostende dat nog niet ge-

opend was. De hele oplage van die editie 

werd uit de handel genomen en er kwam 

een tweede versie zonder het betreffende 

restaurant. De eerste editie, met vermel-

ding van de “Ostend Queen” is gewild, 

maar nog relatief gemakkelijk te vinden.

Tot 1920 werden de Michelingidsen gra-

tis uitgedeeld. Nadien werden de gidsen 

betalend en werd het meer en meer een 

restaurantgids. 

De gids van Frankrijk werd vanaf 1900, 

met uitzondering van de oorlogsjaren en 

het jaar 1921, elk jaar uitgegeven. In 2009 

werd de 100ste editie gevierd. In de editie 

van 2000 werden de 107 etablissementen 

aangeduid die reeds waren opgenomen in 

de gids van 1900.

Vanaf 1923 werden, in een aantal grote 

steden, restaurants die “faisant de la bon-

ne cuisine” ingedeeld in 3 categorieën: 

“premier ordre (***)”, “moyens (**)” en 

“modestes (*)”. Deze classificatie werd 

vanaf 1931/1933 overal gehanteerd. Wan-

neer we vandaag de dag een restaurant 

met 2 sterren bezoeken vrees ik dat we 

een andere term gebruiken dan “moyens” 

of “gemiddeld”.

S&T:  Heb jij een exemplaar  
van de editie van 1900?

DS: Ik heb geen origineel exemplaar. 

Deze zijn ook quasi onbetaalbaar. Vorige 

maand, eind juli 2020, werd op een vei-

ling in Clermont Ferrand een origineel 

exemplaar van 1900 in behoorlijk goede 

staat (maar zeker niet perfect) verkocht 

voor €26 500,00 (zonder veilingkosten). 

Vooraleer u nu begint te dromen: bij 

de 80ste editie van de ‘Guide Michelin’ 

in 1989 en bij de editie van 2000, werd 

een herdruk van de eerste gids van 1900 

aangeboden. Deze herdrukken zijn zeer 

gemakkelijk te vinden, maar amper iets 

waard. Mocht iemand toch in het bezit 

zijn van een origineel, kan die mij steeds 

contacteren (niet dat ik deze zal kopen, 

maar ik kan u verwijzen naar het veiling-

huis in Frankrijk).

Vanaf 1904 verscheen de eerste buiten-

landse gids van de Guide, nl. deze van 

België. Een eerste versie hiervan kost 

toch ook al €2 000,00 à €3 000,00. Maar 

helaas, deze versie van 1904 is ook niet in 

mijn bezit.

Tijd om de rubriek Advocaten Plus even van onder het stof te halen. 

In deze rubriek gaan we op zoek naar confraters met een bijzondere hobby of nevenactiviteit. 

Het leven is immers meer dan pleiten en conclusies maken!

| Peter De Wilde interviewt David Serrus
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De Commissie
van

Stagiairs

| door Robin Verbeke

Mijn eigen ervaringen zijn echter beperkt, 

nu ik mijn mede-stagiairs nog slechts 

gemaskerd, ontsmet en op afstand van 

anderhalve meter kan ontmoeten. De 

Commissie van Stagiairs heeft dan ook – 

in lijn met de geldende maatregelen – be-

slist om al haar activiteiten op te schorten 

en dit tot nader order. 

Het stilliggen van het balieleven neemt 

niet weg dat er nog heel wat verandert 

voor de advocaat-stagiair. Zo heeft de Al-

gemene Vergadering van de OVB op 3 juli 

2020 ernstig gesleuteld aan de baliestage 

en de stageverplichtingen in hoofde van 

de advocaat-stagiairs én de stagemeesters, 

waarbij zij een gewijzigd stagereglement 

goedkeurde. Ik geef u graag enkele be-

langrijke wijzigingen mee:

De kandidaat-stagemeesters moeten 

voortaan aan bepaalde vereisten voldoen 

om opgenomen te kunnen worden op 

de lijst van stagemeesters. De raad van 

de Orde controleert iedere kandidatuur 

en onderzoekt of de kandidaat aan deze 

vereisten voldoet;

Daarnaast moeten de stagemeesters ieder 

jaar een schriftelijk en gedocumenteerd 

verslag overmaken aan de raad van de 

Orde, waarbij de stagemeester aantoont 

dat hij of zij voldoet aan de verplichtin-

gen van artikel 30bis van de Codex De-

ontologie; 

Meer zelfs, de raad van de Orde zal jaar-

lijks (in de maand maart) de stagemees-

ters moeten evalueren waarover de Gentse 

stagecommissie opmerkingen heeft ge-

formuleerd of die geen schriftelijk verslag 

hebben ingediend;

Verder moeten er in de stageovereen-

komst tussen de advocaat-stagiair en de 

stagemeester uitdrukkelijke afspraken 

gemaakt worden over het recht op af-

wezigheid van de advocaat-stagiair. De 

advocaat-stagiair heeft zo per gerechtelijk 

jaar recht op minimaal vier weken be-

taalde afwezigheid, waarvan twee weken 

opeenvolgend als hij daarom verzoekt. 

Er moeten ook uitdrukkelijke afspraken 

gemaakt worden over het recht op afwe-

zigheid met behoud van vergoeding voor 

de voorbereiding van de examens tot het 

behalen van het bekwaamheidsattest en 

de deelname van de advocaat-stagiair aan 

de Salduz-permanentie.

Ook de minimumvergoedingen voor 

advocaat-stagiairs worden opgetrokken. 

Een advocaat-stagiair zal, bij een voltijdse 

inzet, vanaf 1 september 2020 recht heb-

ben op minimaal €21.600 in het eerste 

stagejaar (€1.800 per maand) en €26.400 

vanaf het tweede stagejaar (€2.200 per 

maand). Die vergoedingen zijn maande-

lijks vooruit betaalbaar; 

Voor alle andere wijzigingen en de over-

gangsregels, verwijs ik graag naar de com-

municatie van de OVB en het integrale 

gewijzigde stagereglement. 

Deze wijzigingen zijn, naar mijn mening, 

een goede zaak en tonen aan dat de Alge-

mene Vergadering heeft stilgestaan bij het 

verbeteren van de kwaliteit van de advo-

caat en de werkomstandigheden voor de 

advocaat-stagiair. Het spreekt voor zich 

dat een goede en correcte begeleiding van 

advocaat-stagiairs van cruciaal belang is 

om de kwaliteit van onze eigen beroeps-

groep te kunnen verzekeren. Bovendien 

wordt er gezocht naar een rechtszekere 

omkadering voor zowel advocaat-stagiairs 

als de stagemeesters, waarbij gefocust 

wordt op het wederzijdse karakter van de 

stageverplichtingen.

Onze toekomstige confrater-stagiairs 

zullen alvast in september of oktober 

kunnen genieten van het gewijzigde sta-

gereglement. Ik wil hen alvast bijzonder 

welkom heten en geef hen graag mee dat 

uw Commissie van Stagiairs voor u klaar-

staat, ook in tijden van social distancing.

Waarde confraters,
Naar goede gewoonte heb ik opnieuw de eer 

om het leven van een advocaat-stagiair uit de doeken te doen.

S&T:  Wat kunnen we zo allemaal bij een 
verzamelaar vinden?

DS: Vooral de rode restaurantgidsen 

worden op vandaag verzameld. De eerste 

10 jaargangen halen – afhankelijk van 

de staat – soms hoge prijzen. Behoudens 

enkele speciale versies, zijn deze van na 

1970 slechts weinig waard. Vele oldtimer-

liefhebbers tooien hun wagen met de gids 

van het bouwjaar van hun voertuig.

Mij gaat het dus niet zozeer om de in-

houd van het boek. De vraag welke res-

taurants hoeveel sterren hebben, zal je 

aan andere confraters moeten vragen. Ik 

verzamel de gidsen zelf en alles wat er-

rond uitgegeven wordt.

Zo geeft Michelin naast de rode restau-

rant/hotel gidsen, sedert iets meer dan 

100 jaar ook  toeristische gidsen uit. Na 

het einde van de eerste wereldoorlog (en 

nog jaren daarna) gaf Michelin gidsen uit 

met als voorwerp “les champs de bataille”, 

de slagvelden van de eerste wereldoor-

log. Op vandaag kan men zich amper 

voorstellen dat een uitgeverij toeristische 

gidsen aanbiedt van hedendaagse slag-

velden om mensen aan te sporen deze te 

bezoeken. In 2018, ter gelegenheid van de 

herdenking van de 100ste verjaardag van 

het einde van WOI, werden een aantal 

van deze gidsen heruitgegeven.

Midden jaren 20 werden het volwaardige 

toeristische gidsen en eind jaren 30 kre-

gen ze het langwerpige groene formaat. 

Momenteel worden ze nog steeds uitgege-

ven maar het formaat is verkleind. Deze 

groene gidsen worden minder verzameld.

Het grootste onderdeel van mijn Miche-

linverzameling bestaat uit de kaarten. Ik 

hou van een ouderwetse kaart, waarop 

het grotere geheel zichtbaar is. Michelin 

kon het niet laten – zeker in de beginjaren 

– wat humor te verwerken in haar kaar-

ten. Zo ontdek je, vooral op kaarten van 

vóór 1945, sigaarrokende of zwemmende 

Bibendum-mannetjes. 

Nog een leuke anekdote, de Duitse mi-

litaire overheid had begin jaren 40 een 

kaart laten drukken van Groot Brittannië. 

Die wilden ze massaal uitdelen aan hun 

soldaten eens de verovering van Brittanië 

een feit zou zijn. De redactie van Michelin 

kon de hand leggen op talloze exemplaren 

en op de achterzijde hebben ze zelf een 

kaart gedrukt met bovenaan de volgen-

de tekst: “Ils avaient prévu l’invasion de 

l’Angleterre et imprimé la carte qui est au 

dos. Mais … ils n’avaient prévu que l’on 

utiliserait l’autre côté pour imprimer la 

carte d’invasion de leur pays.”

S&T: Kan je nog een tip meegeven aan 
onze collega’s?

DS: Jawel, je kan een gepersonaliseerd 

exemplaar (voorkaft) van de ‘Guide Mi-

chelin’ laten drukken. Dit is een ideaal 

relatiegeschenk en wie weet wordt uw ex-

emplaar nog een gegeerd verzamelobject.

S&T:  Bedankt, ik vermoed dat een eten-
tje in een restaurant met een Michelin-
ster (op kosten van Strop & Toga?) zich 
nu wel opdringt.

Advocaten
Plus
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Samenstelling nieuwe raad
Hieronder vindt u een voorstelling 
van de advocaten die dit gerechtelijk jaar onze 
belangen naar best vermogen zullen behartigen. 
Heeft U een vraag, een opmerking of 
 een kritische bedenking? 
Spreek ze aan! 

gerechtelijk jaar 2020-2021

en leden AV OVB

Lore Lust

Veronique Van Asch

Kris Markey

Anissa Devos

Frank Van Vlaenderen

Hans Willo

Karel Vincent

Marnix Moerman,
waarnemend stafhouder

Kris Van Caneghem

Marnix Moerman,
waarnemend stafhouder

Joost Van Damme

Dirk Van de Gehuchte

Katy Van Petegem

Pieter Sichien

Lieve Mortier

Jeroen Van Kerrebroeck

Yves Bracke

Stefanie Van De Perre

Bertrand Vrijens

David Serrus

David Serrus

Lenny Van Tricht

Stijn Vandamme

Leden AV OVB
Chris Cauwe, 
waarnemend vicestafhouder
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Contactinfo
Vanbreda Risk & Benefi ts
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Tel. + 32 3 217 67 67
info@vanbreda.be

Het is makkelijk verloren lopen in de verzekeringswereld. 
Vanbreda Risk & Benefi ts toont u graag de juiste weg naar een verzekeringsplan 
beroepsaansprakelijkheid op maat.
Als toonaangevende verzekeringsmakelaar en consultant leveren wij op dit 
vlak reeds jarenlang oplossingen aan de Ordes van Advocaten en de Orde van 
Vlaamse Balies.
Bent u als advocaat in het bezit van een kunstcollectie, dan kunt u terecht 
bij onze Fine Art Division. Dankzij onze exclusieve samenwerking met 
nicheverzekeraars in kunst- en antiekverzekeringen én gespecialiseerde 
experten, kunnen wij u nu ook een verzekering op maat van uw privécollectie 
garanderen.
U merkt het: zowel in uw beroeps- als in uw privéleven kunt u vertrouwen op 
Vanbreda Risk & Benefi ts.

www.vanbreda.be  /  www.eosrisq.be

Een verzekeringsplan op uw maat?
Wij helpen u graag op weg.

advertentie_BXL.indd   1 1/09/2011   10:36:19

4000 aangesloten advocaten, 
dat pleit voor Xerius!
Luister naar de argumenten van uw confraters en sluit ook aan bij Xerius, 
het grootste sociaal verzekeringsfonds voor advocaten.

Overstappen naar Xerius is gratis en gemakkelijk 
via www.xerius.be/overstappen

UW VOORDELEN

advies van topkwaliteit

toegang tot de informatie 
in uw digitaal dossier

de laagste werkings-
kosten in de sector: 
slechts 3,05%

gratis persoonlijke 
pensioenberekening en 
bijhorende begeleiding

HoRIzoNTAAL
2. inkomstengrens alleenstaande pro-deoadvocaat vanaf 2023

5. voornaam prostafhouder

7. aantal leden van de raad

8. voornaam Gentse bestuurder ovb

VERTIcAAL
1. voorzitter ovb

3. huisnummer nieuw gerechtsgebouw

4. voornaam stafhouder

6. voornaam koffiedame balie
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Kruiswoordraadsel
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Romeinsesteenweg 564 A  
1853 Grimbergen 

(Strombeek-Bever) 
T 02 304 11 11 
F 02 304 11 10 

info@precura.be 
www.precura.be

Uw professionele carrière draait wellicht op volle toeren, maar er zijn van die dingen die u niet ziet aankomen 
– waarschuwingssignalen of niet: een depressie, burn-out of een banaal ongeluk met arbeidsongeschiktheid 
tot gevolg. PRECURA biedt u op dat moment een stevige bescherming tegen inkomensverlies. Bij PRECURA 
bent u méér dan een polisnummer alleen. Zo zorgt onze Disability Case Manager (DCM) voor een persoonlijke 
begeleiding in geval van ziekte of ongeval. 

U kiest bij PRECURA zélf de hoogte van uw vervangingsinkomen. Via uw Balie kan u zich aansluiten bij de 
collectieve Basiswaarborg “Prevoca”. U kan uw dagvergoeding ook optrekken “à la carte” via onze individuele 
inkomensverzekering “Precura”. Tot slot kan u zich ook via uw advocatenkantoor supplementair verzekeren 
onder de noemer “Prevoca Office”. Sta even stil bij het belang van uw inkomensverzekering en contacteer ons: 
02 304 11 11. Wij zorgen voor uw financiële gemoedsrust.

www.precura.be 

PRECURA, uw verzekering tegen 
inkomensverlies bij ziekte en ongeval.

Prevoca

Uw collectieve  
inkomens- 

verzekering 
via uw Balie

Precura

Uw bijkomende 
individuele  
inkomens- 

verzekering

Prevoca Office

Uw collectieve 
inkomens- 

verzekering op 
maat van  

kantoren en 
associaties

Omzetverzekering 
Precura PRO

Bescherm uw 
inkomen en de 
omzet van uw
vennootschap  
bij ziekte en 

ongeval


